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، 3103يوليو  3تهدف هذه الورقة الى اعادة قراءة الموقف التركي من االنقالب العسكري الذي تم في مصر في 

اليه األمور الحقا، انطالقا من انّ النظام السياسي  وذلك لتقييم الوضع الحالي ومحاولة استقراء ما يمكن أن تؤول

وحتى اليوم هو نظام عقالني يعتمد على  3113التركي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية منذ نهاية العام 

الحسابات الدقيقة في عملية صنع واتخاذ القرار، وكذلك انطالقا من تقييمنا للمعطيات المبدئية والمصلحية 

يها الموقف التركي في ظل التطورات الداخلية واالقليمية والدولية التي حصلت منذ االنقالب التي يقوم عل

 وحتى اليوم. 

ويجب في البداية القاء الضوء على جملة من االنعكاسات للربيع العربي على تركيا، البعض منها كان إيجابيا، ال 

نها كان سلبيا، بخاصة بعد االنقالب العسكري في سيما خالل الفترة األولى من ثورات الشعوب، والبعض اآلخر م

ذلك لكي يمكن دراسة المسار المستقبلي للسياسة التركية تجاه مصر بشكل أفضل، و ، 3103مصر منتصف العام 

 :(1)ومن أبرز هذه االنعكاسات

                                  
 تركيا وإدارة العالقات اإلقليمية في ظل تطورات الربيع العربي بعنوان: ر موقف غير منشور أعدته مجموعة التفكير اإلستراتيجي،هذا الجزء نقالً عن تقدي( 1)

 (4102)نوفمبر 
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 لت تحّوشّكل الربيع العربي فرصة لتركيا لقيادة مسار التغيير والتحّول الديمقراطي في المنطقة، و

التجربة التركية في مجال التنمية والديمقراطية والنهضة الشاملة واالنفتاح الفكري والسياسي، إلى 

  نموذج يحتذى في المنطقة.

  عّزز تأييد تركيا لثورات الربيع العربي وانحيازها للتطلعات الشعبية، من صورتها اإليجابية في وجدان

 وتقديرا واحتراما مميزين. الشعوب العربية، وباتت تحتل مكانة مرموقة 

  وحتى  3103و 3100زادت فاعلية تركيا في المنطقة، وتعاظم دورها السياسي اإلقليمي في العامين

، أّثر بصورة سلبية في فاعلية 3103، لكن االنقالب العسكري في مصر في يوليو 3103منتصف العام 

 ووضع تركيا أمام تحديات صعبة. هذا الدور،

 يا المميزة مع القوى السياسية الفاعلة، بخاصة اإلسالمية المعتدلة، من قدرة تركيا عززت عالقات ترك

على لعب أدوار ووساطات في العديد من قضايا المنطقة، وزادت من حاجة األطراف الدولية لدور سياسي 

  تركي نشط في اإلقليم.

 ة النظر في سياسة "صفر موقف تركيا من الربيع العربي وانحيازها لخيارات الشعوب أدى إلى إعاد

 .مشاكل"، حيث اضطرت التخاذ مواقف إزاء األحداث الساخنة التي شهدتها المنطقة

  أّدى االضطراب السياسي في المنطقة إلى زيادة الخالف بين األطراف اإلقليمية، ومّهد الطريق لعداء

نت تركيا سعت حثيًثا في استراتيجي معلن بين األطراف الفاعلة )تركيا، إيران، السعودية، مصر(. وكا

السنوات التي سبقت الربيع العربي للقضاء على الخصومات اإلقليمية ولبناء بيئة سياسية إقليمية 

 أكثر استقرارا.

  أّثر موقف تركيا الداعم لثورات الشعوب العربية سلبا في عالقاتها السياسية واالقتصادية مع األنظمة

علها عرضة لحملة تحريض واستهداف من دول محور الثورة الحاكمة في عدد من الدول العربية، وج

المضادة التي انقلبت على الربيع العربي. وقد لجأت بعض الدول الخليجية إلى األدوات االقتصادية 

للضغط على تركيا، فضال عن األدوات السياسية المتاحة عبر العالقة مع اإلدارة األمريكية و)إسرائيل(، 

خلية في أزمة ميدان جيزي وفي العالقة مع جماعة فتح اهلل غولن ومحاوالت والعبث في الساحة الدا

 التأثير في نتائج االنتخابات.
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  انخفض حجم الصادرات التركية إلى عدد من دول الربيع العربي، غير أن ذلك لم يؤثر في قوة االقتصاد

 منطقة. التركي الذي استطاع تعويض الخسائر وزيادة الصادرات إلى دول أخرى في ال

  ،سارعت تركيا إلى دعم الثورة المصرية، ودعت الرئيس المخلوع فقد بالنسبة للعالقة التركية المصرية

حسني مبارك منذ اليوم السادس لالحتجاجات الشعبية إلى االستجابة إلرادة الشعب المصري، ووّقعت 

مع مصر ما يقارب ملياري دوالر، بعد الثورة العديد من االتفاقات التجارية لتبلغ االستثمارات التركية 

ورأت في مصر ما بعد الثورة حليفا استراتيجيا يمكن الرهان عليه للتقدم نحو مستقبل أفضل 

 للمنطقة.

ألحق أضرارا فادحة بالعالقات المصرية التركية، حيث عّبرت تركيا  3103يوليو  3االنقالب العسكري في غير أن 

ة، ورفضت االعتراف بسلطات االنقالب، وتم تبني شعار رابعة الذي صراحة عن دعمها للشرعية الديمقراطي

ابتكره أردوغان، وشهدت العالقات الدبلوماسية بين البلدين توترا واضحا انتهى بسحب السفراء وقطع 

 العالقات الدبلوماسية. 

ات تركيا عالق كما انعكس موقف تركيا الداعم للشرعية في مصر والمعارض لالنقالب، بصورة سلبية على

 بأطراف إقليمية ودولية عديدة في مقدمتها السعودية واإلمارات و)إسرائيل( وإلى حد ما مع الواليات المتحدة

 01كذلك عملت مصر على إلغاء اتفاقية )الرورو( لنقل البضائع الى الخليج العربي والتي تقدر قيمتها بـنحو 

الغاز في البحر المتوسط، إذ عملت مصر على التحالف  مليون دوالر، وانعكست حالة التوتر على ملف استخراج

 مع القبارصة اليونان ومع اليونان لدعم مطالبهم باستخراج الغاز من المناطق المتنازع عليها.

كما أن االستثمارات التركية في مصر تعرضت للتهديد بفعل التوتر في العالقات بين البلدين. يذكر أن حجم 

شركة تركية عاملة في  311ن ثالثة مليارات دوالر إلى خمسة مليارات، كما أن هناك االستثمارات يقّدر ما بي

مصر. وكانت تركيا تطمح قبل االنقالب إلى رفع حجم التبادل التجاري مع مصر من خمسة إلى عشرة مليارات 

 دوالر، غير أن هذه المشاريع تعطلت بالكامل.

 :العسكري في مصرمنطلقات الموقف التركي تجاه االنقالب أواًل: 

 :المنطللقات المبدئية( 0

  :ما ال يدركه كثيرون اّن جزًء من الموقف التركي انما ينبع من منطلقات رفض االنقالبات العسكرية

داخلية صرفة على اعتبار اّن تركيا هي الدولة التي شهدت أكبر عدد من االنقالبات العسكرية في 
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االتراك الى ما جرى في مصر من خالل عدسة التاريخ التركّي.  المنطقة، وبالتالي فمن الطبيعي أن ينظر

، 0691فقد عبث الجيش في النظام السياسي التركي بشكل مباشر لحوالي نصف قرن بدأها بانقالب عام 

، وتدهور معها وضع البالد بشكل كبير سياسيا واقتصاديا واجتماعيا حتى 0669و 0691و 0690ومن ثّم 

ية. ويعَتِبر األتراك انّ هذه التجربة التاريخية تخّولهم أن يكونوا األكثر قدرة على جعلها على شفير الهاو

ادراك حقيقة ان االنقالبات العسكرية ال تأتي بأي مفيد للبالد وانّ هذا موقف مبدئي ال يمكن التشكيك 

 بمنطلقاته.

لى بعض الشرائح التركّية كما يعّد التأكيد على رفض االنقالبات العسكرية رسالة حازمة من الحكومة ا

المعارضة التي حاولت اعادة الزج الجيش في السياسة من جديد عندما شعرت بأن هناك فرصة وذلك 

، اي قبل 3103عبر مناشدات علنية بتدّخله السيما بعد تظاهرات جيزي بارك وساحة تقسيم في مايو 

 االنقالب في مصر بعّدة أشهر.

  :اتخذت أنقرة قرارا 3101ندما إندلعت الثورات العربية في نهاية عام عدعم الثورات الشعبية العربية ،

استراتيجيا بدعم هذه الثورات والديمقراطيات الوليدة، وقد استثمرت تركيا في هذا الجانب كثيرا 

)سياسيا واقتصاديا واجتماعيا( ليس في مصر فقط وانما في دول اخرى ايضا، واتخذت مواقف حادة 

نتيجة الموقف المبدئي هذا، ولذلك فالتراجع عن دعم الديمقراطية في ظل ما  في دول مثل سوريا

جرى في مصر سيرتب عليها عبئ أخالقي يرتبط بدورها المفترض وصورتها االقليمية والدولية، كما 

 سيرتب عليها ايضا ضياع جهودها االقتصادية والدبلوماسية والسياسية.

 ُيعرف عن أردوغان بأّنه شخصية كارزمّية، سريع نفسه:  الجانب الشخصي المتعلق بموقف اردوغان

البديهة، حاد الطباع، يمكن استفزازه بسرعة، عنيد جدا، شديد القرب من نبض الشارع، من بيئة 

ملتزمة دينيًّا، وأسرة متواضعة. هذه الصفات تجعله قريبا من فهم الشخصية المصرية البسيطة من 

اربة التاريخية بين حالة محمد مرسي كأول رئيس جمهورية منتخب جهة، وتفتح أمامه أيضا مشهد المق

بشكل حقيقي من قبل الشعب ورئيس الوزراء التركي السابق "عدنان مندريس" أول رئيس حكومة 

منتخب ديمقراطًيا في الجمهورية التركية، والماثلة ال شك في ذهنه وذهن الكثيرين من األتراك الذين 

وأطاح من خالله بـ"عدنان مندريس" وقام  0691به الجيش التركي عام  شهدوا االنقالب الذي قام

 . مع اثنين من وزرائه 0690بمحاكمته صوريا وإعدامه في العام 
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هذه المعطيات، جعلت الجانب التركي يرى بانّ من حّقه اعالن موقفه بخصوص ما جرى في مصر شأنه 

اجبه يقتضي صراحة القول أن تغيير نتائج االنتخابات في ذلك شأن كافة القوى االقليمية والدولية، وأّن و

الشرعية بهذه الطريقة هو انقالب عسكري، وأّن هذا موقف مبدئي بغض النظر عمن هو موجود في السلطة 

 .ومن هو موجود في المعارضة

 

 :المنطلقات المصلحية )حسابات الربح والخسارة(( 3

  :ة التركية آنذلك، فان تكاليف ادانة االنقالب في مصر وفقا لحسابات الحكومتكاليف ادانة االنقالب

ومعارضته آنذاك ليست بالحجم الذي من الممكن له ان يؤثر على القرار التركي او يدفعه الى اعادة 

رة ست كبييفي حساباته، فاألعباء االقتصادية والسياسية واألمنية المترتبة عن هذا الموقف ل النظر

يا تحّملها اذا ما بقيت المعادلة على حالها خاصة ان الجانب المصري سيكون الى هذا الحد، وبامكان ترك

بحاجة الى تركيا اكثر من حاجة االخيرة اليه. فحجم االقتصاد التركي أكبر من ضعفي نظيره المصري، 

ة البينية تكاد ال تذكر مقارنة اضعاف نظيرتها المصرية، والتجار والصادرات التركية تزيد عن ثالثة

م التجارة الخارجية الكلّية لالقتصاد التركي، وعليه فمن الممكن تحّمل تكاليف هذه الخطوة بحج

 بالمنطق االقتصادي البحت. 

 بعيد المدى، فحسابات بالموقف التركي ترتبط بالجانب  جزء من الحسابات المتعلقة لشعوب:تسّيد ا

اه. ووفقا لهذه النظرة التي تسود عند الربح والخسارة ال تقف عند تداعيات الموقف اآلني وانما تتعد

شريحة ليست قليلة من صناع القرار في تركيا، فان المراهنة يجب ان تكون على شعوب المنطقة على 

المدى البعيد، فهي ستصل عاجال ام آجال الى تحقيق الديمقراطية وعندها ستكون تركيا الرابح 

 بالتأكيد من هذا التحول الجاري.

 طها لسياستها الخارجية، فقد حرصت تركيا على نسج عالقات جيدة مع الحكومات أنه في اطار تخطي

والشعوب في آن واحد، وأظهرت اهتماما واضحا بأن تحظى سياساتها بالقبول، وحرصت على تأكيد 

وكان واضحا أن السياسة التركية تسعى الهيمنة والعقلية "اإلمبريالية".  رغبتها بالشراكة، بعيدا عن

 لة أهداف رئيسة في المنطقة، من أبرزها:لتحقيق جم
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o  ،تأكيد حضور تركيا وتكريس مكانتها اإلقليمية، كقوة مركزية تسهم في تحقيق االستقرار

 .وكطرف فاعل في معالجة األزمات والصراعات في المنطقة

o .تحقيق شراكة استراتيجية مع دول المنطقة 

o اري مع دول المنطقة. تحقيق مصالح تركيا االقتصادية وتعزيز التبادل التج 

o  اإلسهام في مشروع التحّول والتغيير الديمقراطي في المنطقة، وتقديم نموذج ديمقراطي

 حداثي معتدل.

o .كسر حّدة التطرف الديني والقومي داخل الحدود وفي اإلقليم 

o .معالجة مشكلة األقليات القومية والحّد من االنقسامات العرقية والطائفية 

عّززت من صوابية بأهداف سياستها الخارجية، و رتبطة بحسابات الربح والخسارة،هذه المعطيات المو

 الموقف المّتخذ بالنسبة الى صانع القرار التركي ومن تأكيده على التمسك بموقفه في ادانة االنقالب.

 

 االنقالب العسكري في مصر تركى منالموقف المحددات ثانيًا: 

أشهر، لم يتغّير الموقف التركي العام من االنقالب منذ وقوعه  خمسةو مضى على اإلنقالب في مصر حوالي سنة

، بل على العكس بدا من خالل عّدة محطات اّن هناك اصرار ا ( 01/03/3102تاريخ كتابة هذا التقرير )وحتى 

 في كلمة الرئيس التركي في األمم المتحدة خالل الجلسة جاءما  بينها، منعلى عدم التراجع عن ادانته، 

والتي قال فيها: "إن البالد شهدت انقالبا على رئيس  3102سبتمبر  32االفتتاحية العمال الجمعية العامة في 

منتخب من قبل الشعب، وقتل اآلالف ممن خرجوا يسألون عن مصير أصواتهم، أكتفت األمم المتحدة والدول 

وكشف أردوغان بعدها بأّنه كان قد .  "الديمقراطية، بمجرد المشاهدة، وأضفوا شرعية على ذلك االنقالب

 دعي الى طاولة غداء وعندما عرف ان السيسي سيكون موجودا عليها، اعتذر ألن وجوده يعطي االنقالب شرعية.

تعقيدا من هذه المعطيات، والحكم عّما اذا كان الموقف التركي العام سيستمر على حاله  لكّن التفاصيل أكثر

 تفصيلّية ال يكفي. أم ال من خالل هذه المواقف ال
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ولذلك فمن المفيد ان يتم االخذ بعين االعتبار المدخالت األساسية للموقف التركي العادة تقييم الوضع العام 

 من جديد لمرحلة ما بعد االنقالب، ويمكن ايجازها كما يلي:

 المعطيات المبدئية  ـ0

 ثابتة فيما يتعلق بالمنظور  ال يظهر أّن هناك تغيير في معطيات الموقف المبدئي فهي ال تزال

 31التاريخي التركي، ال بل قد تعززت مع اخراج الجيش من المعادلة السياسية إثر التعديل الدستوري للمادة 

، اي 3103يوليو  09التي لطالما استخدمها الجيش لتبرير االنقالبات العسكرية السابقة في تركيا. ففي تاريخ 

مصر، أقر البرلمان التركي التعديل وأصبحت هذه المادة تحدد دور الجيش بعد فترة وجيزة من االنقالب في 

 ومهمة القوات المسلحة بالدفاع عن الوطن والجمهورية تجاه التهديدات واألخطار الخارجية.

  وفوز مرشحه  3102مارس  31كما أّن فوز حزب العدالة والتنمية في االنتخابات المحلّية التي جرت في

انهى دور الجيش في الحياة السياسية وقّلم اظافره  3102أغسطس  01تخابات الرئاسية في أردوغان في االن

بالكامل مع انطالق ما يسميه حزب العدالة والتنمية "تركيا الجديدة" في خطوة تبدو وكأنها اعالن لوالدة 

في الحزب  الجمهورية من جديد وفق القواعد الجديدة التي ارساها أردوغان بعد سنوات طويلة قضاها

 والحكومة، وقد أعطى ذلك دفعا اضافيا لشخص اردوغان للتمسك بموقفه الشخصي من موقع قوة.

 المعطيات المصلحية ـ3

  بعكس المعطيات المبدئية، فمن المالحظ أن تغّيرا طرأ على المعطيات المصلحية خالل الفترة

موقفها، وقد ساهمت التعقيدات  الماضية، فقد تعّرضت تركيا لضغوط سياسية واقتصادية كبيرة بسبب

االقليمية الدولية في عدد من الملفات في زايدة دائرة المناوئين لسياسات أنقرة، ما أدى الى إزدياد األعباء 

والتكاليف في ميزان حسابات الربح والخسارة، وقد ترافق ذلك مع دعوات لشخصيات وفئات )ليس بالضرورة 

و حتى من خارج الحزب نفسه( تحّذر الحزب من المضي قدما في نفس من معارضي حزب العدالة والتنمية أ

 السياسية.

 أ. اقتصاديا: 

في المراحل االولى الدانة االنقالب، قامت بعض الدول الداعمة له كاالمارات العربية المتحدة بالغاء عدد من 

دوالر( وبمراجعة استثماراتها، مليار  03مشاريعها العمالقة في تركيا )من بينها مشروع افشين البستان بقيمة 
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لم يكن ذلك كافيا لثني تركيا عن موقفها، كما ان حجم التجارة مع مصر لم يكن كبيرا لدرجة ان يدفع تركيا الى 

 مراجعة قرارها. 

 لكن خالل فترة عام، حدثت بعض التطورات االقتصادية، لعل أهمها:

 لة وازدادت تكاليف االستثمار وانخفضت الى حد تراجع سعر الليرة التركية وارتفع حجم التضخم والبطا

 .3102وحتى منتصف عام  3103ما االستثمارات القادمة من الخارج السيما في اواخر عام 

  تراجع تجارة الترانزيت مع الدول العربية فيما يبدو انه خناق اقتصادي بّري لتركيا. فقد تعّرضت تجارة

الى لبنان واألردن وفلسطين، أو عبر مصر الى دول شمال أفريقيا ودول الترانزيت لمشاكل كبيرة سواء عبر سوريا 

ودول  الممر الى جنوب العراقمن ما حرم تركيا مالخليج. وزادت االمور تعقيدا مع تفاقم أزمة "داعش" مؤخرا 

ات احنالشعدد الخليج العربي، وقد انخفضت صادرات تركيا للعراق الى النصف خالل االشهر االخيرة كما تراجع 

شاحنة وهي مستمرة باالنخفاض بمعدل يومي بدءًا  0,311الف شاحنة بالشهر الى  3,031الناقلة للبضائع من 

. وتراجع العراق من مركزه كثاني أكبر مستوعب للصادرات التركية على المستوى العالمي 3102من شهر يوليو 

 الى المرتبة الخامسة.

  الترانزيت البرية لترفع من الضرائب المفروضة على الشاحنات استغلت طهران المأزق التركي في تجارة

التركية التي تمر عبر ايران سواء الى جنوب العراق او الى غيرها من المناطق بشكل كبير، كما انها تستخدم 

 دولية(لسالح الغاز بين الفينة واالخرى البتزاز تركيا. )الغاز االيراني يباع لتركيا باسعار اعلى من اسعار السوق ا

 والتي كان  تركيا مع" الرورو" المالحي الخط اتفاقية تجديد عدم المصرية الحكومة تم االعالن عن عزم

أبريل  36لتسهيل نقل صادرات البلدين لمدة ثالث سنوات تنتهى فى  3103قد تم التوقيع عليها في مارس 

 المقبل.

 ب. سياسيا: 

النفوذ  ئل االعالم العالمية او عبر حمالت التحريض او عبرتمارس بشكل غير مباشر اما عبر وسا هناك ضغوط

االقليمي والدولي لثالثة دول على اإلقل هي االمارات العربية المتحدة وايران واسرائيل. هذه الضغوطات 

مصحوبة بعالقات متوترة بين أنقرة وواشنطن على خلفية الموقف من عدد من الملفات االقليمية ذات البعد 

المتميزة مع الجانب القطري(.  هاي جعل أنقرة تبدو وكأنها وحيدة في الساحة )اذا ما استثنينا عالقاتاالستراتيج
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التركية بشكل كبير في هذه المرحلة، وكان  –وبالنسبة الى الموقف العربي، فقد تراجعت العالقات العربية 

 من أبرز مؤشراتها:

 الفعل المطالبة قبل بضعة اشهر فقط )بشكل مراجعة عالقة الجامعة العربية بتركيا. وقد تّمت ب

سري( باغالق بعثة الجامعة العربية في أنقرة، ونقلها الى دولة في شرق آسيا، بذريعة أّن ال تمثيل للجامعة 

العربية في تلك المنقة المهمة من العالم وأّن بعثة الجامعة في تركيا لم تعد تحظى باهّمية، وقد تم احباط 

دولة قطر وبعض الدول االخرى علما اّن انه لم يمض على افتتاح بعثة الجامعة العربية  هذا المقترح بجهود

 فعليا سوى أربع سنوات.

  تهديد الجانب المصري بشكل مبطن وباالستعانة بداعميه والسيما االمارات بالغاء منصات التعاون

ت خاصة في مجاالو ،اليونان وقبرص والتقرب من ،التركي المشترك -الثنائي مع تركيا كمنتدى التعاون العربي

 على أمل ان يشكل ذلك ازعاجا مستمرا للجانب التركي. اتفاقيات الغاز في شرق المتوسط،

  تقويض الجهود الدبلوماسية التركية، اذ ُينقل ان أحد اسباب خسارة تركيا في التنافس على مقعد في

موقف التركي )بتحريض من عّدة دول(، وذلك مجلس االمن عضو غير دائم هو عدم دعم الجامعة العربية لل

 كعقاب على موقفها السيما من النظام المصري.

باالضافة الى ذلك، فهناك ضغوط داخلية كبيرة تمارس على الحكومة التركية في اطار الصراعات السياسية و

وبأن خياراتها واتهمت المعارضة الدبلوماسية التركية بعدم القدرة على العمل بشكل فّعال، الداخلية، 

السياسية استندت إلى اعتبارات أيديولوجية ال اعتبارات سياسية مصلحية، وبأنها فقدت نتيجة ذلك مرونتها 

السياسية وعزلت نفسها إقليميا وألحقت الضرر بمصالح تركيا وعالقاتها مع كثير من األطراف اإلقليمية 

 والدولية.

 وط:ثالثًا: السياسات التركية في إطار هذه الضغ

لكنها تضع  ،لم تغير من الموقف التركي بشكل جذريالسابقة المعطيات االقتصادية والسياسية إذا كانت 

ضغوطا متزايدة على االقتصاد التركي وعلى السياسة التركية، لقد ساعد االنخفاض الذي حصل مؤخرا في 

والخسائر المحتملة، أما على  اسعار النفط تركيا على تجاوز بعض المصاعب االقتصادية وخفف من التكاليف

 ن أنقرة حرصت خالل هذه المرحلة على:أ حظوالصعيد السياسي، فقد ل
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مقابل سقف اردوغان المرتفع هناك توزيع مدروس لألدوار يقوم من خالله عدد من  موازنة الخطاب:ـ 0

 والشعب المصري،المسؤولين بتقديم خطاب عقالني يتم التركيز فيه على التفريق بين الحكومة المصرية 

كما يتم الشرح من خالله بأّن تركيا ليست مع حزب بعينه أو شخص بعينه أو أيديولوجية بعينها، إنما هي مع 

صناديق االقتراع بشكل شرعي بغض النظر عن انتماءاته وتوجهاته، وان اسقاط من يصل عبرها عبر  يصلمن 

هي السياسة التي ستعتمدها الحكومة التركية المتصاص  و من الممكن أن تكون هذه.(2)يجب أن ال يتم اال عبرها

ذلك حتى الوصول لمحطة االنتخابات البرلمانية المزمع عقدها في السابع شهر و الضغوط الواقعة عليها،

 يونيو القادم.

فبالرغم من كل ما جرى، اال أّن أنقرة تظل حريصة على ان ال  عدم استعداء المملكة العربية السعودية:ـ 3

تراجع العالقات السياسية والتجارية واالستثمارية مع بعض الدول التي  علىثر موقفها في دعم االخوان يؤ

تربطها عالقات ممتازة بنظام االنقالب السيما السعودية على وجه الخصوص. لقد نقل الجانب التركي عّدة 

اي خطر وال يسعون اال الفضل مرات للجانب السعودي )بعيدا عن االعالم( رسالة مفادها انهم ال يشكلون 

العالقات مع المملكة. وينبع هذا الموقف من ادراك تركيا الى الحاجة المتبادلة للطرفين الى بعضهما البعض 

 في ظل التعقيدات االقليمية في عدد من الملفات الهامة.

من المالحظ اّن أنقرة اتبعت مع المملكة السعودية وعدد من دول مجلس  احتواء دول الخليج العربي:ـ 3

 دوجواالعتراف بجماتية تقوم على ثالثة مبادئ، هي: التعاون الخليجي خالل هذه الفترة سياسية واقعية وبرا

ين، در على مجمل العالقات بين البلمحاولة تحييد هذا الخالف كي ال يؤثخالف سياسي حول الموضوع المشكل، و

 الدفع باتجاه جسر الهوة الناجمة عن الخالف السياسي بالعمل على تعزيز العالقات اإلقتصادية والعسكرية.و

بناء على رغبة ثنائية على ان  :فتح قناة اتصال غير علنية للتواصل في حده االدنى مع الجانب المصريـ 2

قد جرت بالفعل خالل األشهر الماضية بعض تكون وفق الفهم التركي حول بعض القضايا والملفات المحددة. و

اللقاءات العابرة على هامش اجتماعات خارجية تصادف فيها وجود ممثلين عن الجانب المصري والتركي )غالبا 

وزارة الخارجية( ومن بينها اجتماعات عقدت لمناقشة األزمة العراقية في كل من باريس وجدة، وقد كان من 

لى هامش اعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة في المقرر ان يلتقي الطرفان ع

سبتمبر الماضي لكن الجانب المصري أفشل الترتيبات المشتركة عندما كشف عن الموضوع بغرض تصويره 

                                  
بر ير من ديسمتصريحات نائب رئيس الوزراء التركي سواء في الكويت أو عبر عدد من الوسائل اإلعالمية خالل األسبوع األخ يمكن فهم( في هذا اإلطار 2)

 .42/04/4102كذلك تصريحات وزير الخارجية للتلفزيون التركي يوم و ، .42/04/4102، ومنها حواره مع قناة الجزيرة اإلخبارية، 4102
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 على انه انتصار دبلوماسي وتسجيل نقاط مّدعيا اّن انقرة كانت تلح على اللقاء وان الجانب المصري قبل ذلك

بعد اصرار الجانب التركي والحاحه على األمر، وهو االمر الذي نفاه وزير الخارجية التركي وعزاه الى ما سماه عقدة 

 نفسية لدى الجانب المصري.

التيارات )ليس بالضرورة من معارضي حزب دعوات عدد من الشخصيات ومع  هذه المؤشرات توقد ترافق

 لى:إب نفسه( العدالة والتنمية أو حتى من خارج الحز

  ي فرصة ممكنة الجراء اصالح او تعديالت على العالقات مع مصر على ان يكون أضرورة استغالل

 المدخل المناسب لذلك عبر تصحيح اللهجة والخطاب أوال واختيار الكلمات المناسبة.

 اك ليس من الحكمة بناء عالقات حصرية مع جماعة االخوان المسلمين، فالمجتمع المصري أوسع وهن

 ضرورة لالنفتاح على باقي الشرائح.

  البعض يرى أّن السلطة في مصر ستضطر في النهاية الى ان تتصالح مع االخوان او تتوصل الى اتفاق

سالم او تسوية معهم على المدى البعيد بصفتهم جماعة شعبية وجزًء من نسيج المجتمع المصري، وانّ دوام 

تخابات وعندها ستنعكس قوة االخوان مجددا، ولكن من غير الديمقراطية سينعكس ولو بعد حين في ان

 المعروف متى سيحصل ذلك، وعليه فمن غير الحكمة البقاء على حالة العداء مع النظام المصري حتى حينه.

 وفي إطار هذه االعتبارات يمكن القول أن:

 تركي يعبر عن هذه الموقف التركي مما جرى في مصر هو موقف مبدئي، وحتى اآلن ال يزال الموقف ال

المبدئية من خالل ادانة االنقالب ودعم االخوان، لكّن ال يجب الخلط بين الموقف المبدئي والموقف 

االيديولوجي. فاألخير من الصعب له ان يتغّير بغض النظر عن حسابات الربح والخسارة، أما األّول وعلى الرغم 

ها، فانه يتأثر بالضرورة بالمعطيات الواقعية وبحسابات من اّن هناك جانب منه يرتبط بثوابت يتم اإليمان ب

الربح والخسارة. وبقدر ما يكون صانع القرار التركي قادرا على تحّمل التكاليف السياسية واالقتصاية لهذا 

الموقف، بقدر ما يتمسك به. ارتفاع هذه التكلفة قد يضطره ألن يكون مرنا وقد يدفعه ذلك اليجاد أدوات او 

 تعّبر عن هذا التوجه كما ذكرنا اعاله.سياسات 

  تركيا حريصة على عالقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي ككل. عالقاتها مميزة جدا مع الجانب

د المفروض من قبل المنافسين في رقعة ايالقطري، لكنها ال تكفي لوحدها في ظل الحصار السياسي المتز
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ايران. بالنسبة الى االتراك، هناك حاجة للتواصل مع الجانب الشطرنج االقليمية عليها السيما اسرائيل و

 السعودي، لتحييده على األقل وكسبه ان أمكن األمر.

  هناك توزيع مدروس لألدوار في مواقف السياسيين االتراك من مصر. قسم يتحدث بنبرة عالية وغالبا

ية وبنبرة هادئة ويركز على ضرورة ما يكون خطابه موجها للجمهور "رئيس الجمهورية"، وقسم يتحدث بعقالن

 الحوار والديمقراطية ودور مصر والشعب المصري التاريخي.

  صحيح ان النظام المصري لم يلجأ الى خطوات اقتصادية كبرى قد تضر تركيا النه سيكون األكثر تضررا

نها ادية او مالية، ولكنتيجة لذلك، ولكنه لجأ الى تكتيكات سياسّية ودبلوماسية ال ترتب عليه اية اعباء اقتص

تتيح له دوما ازعاج تركيا واشغالها بشكل مستمر وذلك عبر العبين آخرين او عبر خطوات دبلوماسية خلف 

 الكواليس.

 :(3)مصر وتركيا بعد التحوالت القطريةرابعًا: 

 مصر، باشرم الجزيرة قناة اغالق بعد خاصة ، ،القطري التغير بعد تعّمقت تركية عزلة هناك أن البعض يرى

 فموق أن يوحي قطر مع التركي اإلستراتيجي التنسيق أن كما خليجي، بضغط مصر مع للمصالحة قطر واتجاه

 رمص بين للعالقات ما تطبيعًا نشهد قد أننا هؤالء يريو تركيا، في القرار صنع دوائر عن بعيدًا يكن لم قطر

 ية:أساس اعتبارات عدة إلى التيار هذا أنصار ويستند وتركيا،

 لماليا الخليجي والدعم الداخل، في األمنية القبضة خالل من أركانه تثبيت في مصر في االنقالب نظام نجاح ـ0

 ستثناءاال تكون أن تريد ال وتركيا الدول، كافة معه تتعامل واقعًا، أمرًا االنقالب فأصبح الدولي. والقبول إقليميًا،

 .السياسية عزلتها من يزيد بما هنا

 فتاحاالن على اعتمدت التي االقتصادية التنمية أساس على تجربتها تركيا بنت فقد االقتصادية، عاتالتبـ 3

 ألغت التي مصر، عبر البحرية البوابة ثم أغلقت(، )وقد براً  السورية البوابة خالل من العربي العالم على

 مدع أو السوريين، الالجئين إيواء صخ فيما أنقرة تدفعها أخرى اقتصادية فواتير عن فضاًل مؤخرًا، االتفاقية

 ."اإلرهاب على "الحرب أو وسوريا، العراق في األوضاع سخونة أو دول، عدة من المعارضين

 المنطقة قضايا من السقف عالية مواقفها خلفية على فترة، منذ تركيا تعانيها التي الدولية العزلة ـ3

 أو إهمال إلى فشيئًا شيئًا تتحول العزلة هذه أن تستشعر أنقرة أن ويبدو ومصر. سوريا رأسها وعلى تحديدًا،

 .المنطقة في المتحركة الرمال ظل في تركيا مثل دولة به ترغب قد ما آخر وهذا استهداف،

                                  
 .ه الباحث الرئيسلم يشارك فيو ( هذا الجزء، حتى نهاية الورقة تم اعداده داخليا من قبل المعهد المصري في أعقاب ظهور مؤشرات تغير الموقف القطري3)
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 المتتالية اإلخفاقات بعد عام، بشكل العربي الربيع قوى أو لالنقالب المناهضة القوى على الرهان فشل ـ2

 نداء أمام التونسي النهضة حزب وفشل تونس في الرئاسة بانتخابات توجت لتيوا كظاهرة، الثورات وتراجع

 مصالحها. على الحفاظ تختار أن تركيا على فكان ،علي بن نظام على المحسوب تونس

 بالحفاظ ولو "التواصل" يقتضي ما ملف في التأثير على القدرة أن سابقة ومواقف قضايا من تركيا تدرك ـ1

 رأدوا من تلعب ما بمقدار الدول ومكانة قيمة فيها تتحدد التي الدولية العالقات مناخ وفي معاوية. شعرة على

 صنع في والمشاركة الضوء لدائرة والعودة المتفرجين مقاعد ترك على حريصة تركيا تبدو تأثير، من وتستطيع

 .(4)األحداث

 :برنامج عمل تنفيذيإدارة التحوالت: خامسًا: 

عقاب أفي (، 1/01/3102معهد المصري للدراسات السياسية واإلستراتيجية بإعداده )في تقدير سابق قام ال

انتهي إلى مجموعة من التوصيات التي أكد على ضرورة األخذ بها ، خروج عدد من قيادات االخوان من الدوحة

 :هاللتعاطي الفعال مع الجانب التركي، بما يضمن استمرار دعمه وتأييده للثورة المصرية، من

 عزيز الشراكات مع الكيانات الرسمية وغير الرسمية في الداخل التركي، وفق ضوابط وآليات ومسارات ت

 تضمن مشروعية التحرك في الداخل التركي وتعزيز حرية الحركة المتاحة.

  وضع آلية واضحة ومحددة ومستمرة للتواصل عالي المستوي مع المسؤولين األتراك، بشكل دوري

 ياسات التحرك في مقاومة االنقالب والتعاطي معهم باعتبارهم شركاء في القضية.والتنسيق معهم في س

  التصدي للضغوط التي تتعرض لها تركيا ووضع رؤية وخطة واضحة لمواجهة هجوم اآللة اإلعالمية

االنقالبية وداعميها المضادة لتركيا، من خالل رصد وتفكيك مسارات الهجوم اإلعالمي المؤيد لالنقالب ضد 

ركيا، ووضع مضامين إعالمية دقيقة ومنطقية وواقعية يلتزم بها المتحدثون اإلعالميون سواء للتحالف ت

الوطني لدعم الشرعية أو المجلس الثوري المصري، ونشر عدد من بيانات الحقائق بشكل شبه دوري عن معدالت 

 انية في مختلف المحافل.اإلنسو النمو والتطور في تركيا، ومظاهر الدعم التركي للقضايا اإلسالمية

  تقنين الوجود الرسمي للكيانات والمؤسسات المصرية العاملة في تركيا )المجلس الثوري، القنوات

اإلعالمية، المؤسسات البحثية، الشخصيات والقيادات المصرية، الالجئين والمقيمين المصريين الذين استقروا 

                                  
 خليجية شؤون موقع المصدر:د. سعيد الحاج، ( 4)

http://alkhaleejaffairs.net/main/Content/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-40;%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AC41;-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA..-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%9F
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تزام بالقوانين والضوابط التركية وما تفرضه آليات التواصل في تركيا بعد االنقالب( والتأكيد على ضرورة االل

 في هذا السياق تجنبًا لما يمكن أن يحدث من أزمات.

  ،توقيع عدد من االتفاقيات مع المؤسسات البحثية والفكرية السياسية واالقتصادية واإلعالمية

 المتواجدين في تركيا. للتدريب واالستشارات وتأهيل الكوادر وتبادل الخبرات لمعارضي االنقالب

  القيام برصد أعداد المصريين الذين استقروا في تركيا في أعقاب االنقالب العسكري، وإجراء دراسة

تحليلية عن أوضاعهم األمنية واالجتماعية، والعمل على تسوية الملفات العالقة الخاصة باإلقامة والعمل 

 واإلعاشة للمتعثرين منهم.

 ي الرافض لالنقالب في تركيا، سواء الوسائل التركية أو المصرية التي تتخذ رصد خريطة العمل اإلعالم

من تركيا مقرًا لهاـ، ووضع خطة استراتيجية للتنسيق فيما بينها، وفق ضوابط واضحة ومحددة ومضامين 

 متفق عليها بشكل يتفق عليه الجميع ويلتزم باحترامه.

لم تبرز مؤشرات حقيقية حول تبني أي من هذه  إال أنه بعد مرور شهرين ونصف على هذا التقدير،

، في الوقت الذي مارست فيه عدد من األفراد(و )اللهم اال تقنين الوضع القانوني لبعض المؤسساتالتوصيات

تجاه النظام االنقالبي في القوى الدولية واإلقليمية ضغوطًا قوية على تركيا، دفعتها لتغيير لغة خطابها، 

 .(5)مصر

 خالصة

بالدراسة المتأنية لكل ما سبق صعوبة حدوث تحوالت مفاجئة في الموقف التركي على غرار الموقف  يبدو

القطري، خاصة أن الشروط التي يضعها األتراك الستئناف العالقات ال يمكن للنظام االنقالبي القبول بها ألنها 

 لجانب التركي يتبناه رئيس الجمهوريةتعني عمليا انتهاء هذا النظام، باالضافة الى أن االتجاه المتشدد في ا

م عدو رئيس الوزراء ذوا النفوذ األكبر في الساحة السياسية التركية، اال أن استمرار العوامل األخرى الضاغطةو

التعاطي الجدي من جانب القوى المناهضة لالنقالب بالخارج مع مقتضيات العالقة االيجابية قد يضيع فرصا 

                                  
 مصر، مع العالقات في الهدوء تريد بالده أن أرينج، بولنت تركية،ال الحكومة باسم والناطق التركي، الوزراء مجلس رئيس نائب صرح السياق هذا في (5)

 أرينج، عقده صحفي مؤتمر في ذلك جاء خطوات". 01 المقابل في نخطو نحن خطوة يخطو ومن دائما، والصلح السلم وبجانب شيء لكل "مستعدة بالده أن مؤكدا

 أن مصر وعلى ومصر، تركيا بين للعالقات الهدوء نريد "نحن أرينج: وأضاف الكويت. ىإل زيارته هامش على (،42/04/4102) األربعاء الكويت، بالعاصمة

 االنقالب بعد ولكن القدم، منذ جيدة كانت مصر مع تركيا "عالقات إن أرينج: قالو ."المجحفة القضائية القرارات نسميه وما اإلنسان حقوق ضد سياستها تغير

 لشرعيا الرئيس هو مرسي محمد الرئيس أن نعتبر ألننا العالقات؛ ساءت مرسي محمد الشرعي الرئيس على سيسيال الفتاح عبد الدفاع وزير به قام الذي

 ."باالنتخابات يزيحه أن الشعب على باالنتخابات جاء وكما والمنتخب،
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قد يؤدي في النهاية لخسارة حليف استراتيجي مؤثر ال و ة جيدة للثورة المصرية،هامة يمكن أن تشكل اضاف

 يوجد سواه في الوقت الحالي. 

على الجانب االخر فانه من الممكن اذا أحسنت ادارة الملف، فقد يمكن توجيه العالقة بما يخدم الثورة و

 داف الربيع العربي.أه على طريق تحقيقيؤسس لمرحلة جديدة و المصرية بشكل استراتيجي،

التوصية بما يجب عمله، يجب ان يكون هناك ادراك لدى الجانب المعارض لالنقالب ان و وفي اطار المستجدات

معركته طويلة االمد، وتحتاج الى نفس طويل، وبالتالي يجب ان يتم توزيع األدوار بين من يرّكز على رسم 

من هنا تجب التفرقة و يركز على المستوى االستراتيجي، الخطط اآلنّية للتعامل مع الوضع الحالي وعلى من

ما هو استراتيجي يتعلق بالعالقات طويلة المدى مما ينبغي و بين ما هو عاجل نحتاج البدء فيه على الفور،

 معالجته عن طريق دراسة معمقة متأنية على النحو المبين أدناه.

)باالضافة بالطبع للتوصيات  ياسية واإلستراتيجيةالمعهد المصري للدراسات الس نإفي االطار العاجل، فو

 :بما يلييوصى  لم يتم تحقيق تقدم يذكر في تبنيها(و تم تقديمها في أوائل شهر أكتوبرو المذكورة أعاله

  

الشروع الفوري في تطوير دراسة استراتيجية متكاملة للتعامل مع الجانب التركي تتضمن تحديد  .0

دراسة امكانية تطوير العالقة و ما يمكن لكل طرف تقديمه لالخر،و ين،المساحات المشتركة بين الطرف

تحالف استراتيجي طويل المدى، يمكن أن يمتد ليشمل القوى المناضلة في اطار و من تعاون الى شراكة

الدولي للثورة و الربيع العربي اقليميا مع ضم أطراف أخرى ليمكنها من مواجهة الحلف االقليمي

الفكر المصرية في ورش عمل مكثفة، و م بهذه الدراسة ينبغي تشارك مراكز الدراساتللقياو المضادة.

كذلك المراكز األخرى المنتمية و الدراسات في تركيا،و باالضافة الى التفاعل مع عدد من أهم مراكز الفكر

 لدول الربيع العربي.

سواء على مستوى الحكومة أو الشروع الفوري في حوارات متعددة المحاور مع الجانب التركي الرسمي ) .3

االجتماعية، يتم من خاللها و المعلوماتيةو األمنيةو التنمية( على المستويات السياسيةو حزب العدالة

التشاور في الخطوات و التطوير المشترك لالستراتيجية المذكورة، باالضافة الى تبادل المعلومات

 المختلفة.
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اظهارها بشكل أكثر و الذهنية عن قوى الثورة المصريةالسريع على تحسين الصورة و العمل الحثيث .3

لو على المدى الطويل )و هو ما و قدرة على كسر االنقالبو قدرة على التعامل مع األمورو احترافية

ذلك بهدف المساهمة في استعادة الثقة فيها مما يشجع على اتخاذ و يحتاج دراسة قائمة بذاتها(،

 رة المصرية.مواقف أكثر ايجابية في دعم الثو

ضرورة ان يكون هناك وعي بمعطيات الجانب التركي فيما يتعلق بحسابات الربح والخسارة والحرص ،  .2

وأن ال ُيحمِّل الجانب المناهض لالنقالب تركيا أعباًء )اقتصادية او سياسية او امنية او اجتماعية( قد 

 سارة لديها. تسّلح اآلخرين بأدوات لزيادة الضغط على أنقرة وترجيح جانب الخ

من المهم ان يكون هناك مراعات للحساسية التركية تجاه المعطيات المتعلقة بالموقف من دول  .1

الخليج السيما السعودية. تحييد السعودية عن الخطاب المناهض على االقل في النشاطات التي تتم 

 في تركيا او من خاللها قد يكون عامال مهما. 

الداخلي التركي عبر اثبات أن االخوان قادرين على االنفتاح بدورهم يمكن التخفيف من ضغوط التيار  .9

على شرائح اخرى من المجتمع المصري وانهم يؤمنون بهذا االنفتاح، مع ما يتطلبه ذلك من تجديد 

 أن يراعى ذلك في الفعاليات االحتجاجيةو الخطاب بعيدا عن لغة التخندق او التشدد أو حتى التدين،

 ظمها المصريون في تركيا.العامة التي ينو

ذلك باالستفادة من وجود عدد كبير من مناهضي االنقالب في و ،تأهيل الكفاءات القادرة على القيادة .9

تركيا، وتنظيم عدد من الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية في مختلف الشؤون السياسية 

ى تخريج الكفاءات المتخصصة والمحترفة واالقتصادية واإلدارية والتنظيمية واإلعالمية، مع التركيز عل

 التعاون مع الجانب التركي.و يمكن أن يشكل هذا مجاال جيدا للتفاعلو في هذه المجاالت،

 

 

 


